
Tagállamok által közölt információk az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelet alapján nyújtott állami támogatásról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 35/09)

Támogatás száma XT 109/07

Tagállam Spanyolország

Régió —

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Ayudas para la realización de proyectos y actuaciones de formación, en el sector
de la construcción naval

Jogalap Orden ministerial ITC/3287/2007, de 7 de noviembre, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la realización de proyectos
y actuaciones de formación en el sector de la construcción naval

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 15 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével összhangban

Végrehajtás időpontja 2007.11.15.

Időtartam 2013.12.31.

Célkitűzés Általános képzés; Szakosított képzés

Gazdasági ágazat Hajógyártás

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Gerencia del sector de la construcción naval
Po de la Castellana, 143 5a planta
E-28046 Madrid

Támogatás száma XT 110/07

Tagállam Spanyolország

Régió Cataluña

A támogatási program megnevezése
vagy az egyedi támogatásban részesülő
vállalkozás neve

Incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para empresas fuer-
temente expuestas a la competencia internacional

Jogalap Resolución IUE/1255/2007, de 23 de abril, por la que se aprueban las bases
reguladoras de incentivos para desarrollar nuevas oportunidades de negocio para
empresas fuertemente expuestas a la competencia internacional y se abre la
convocatoria para el año 2007 (DOGC núm. 4876 de 4.5.2007)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,5 millió EUR

Maximális támogatási intenzitás A rendelet 4. cikkének (2)–(7) bekezdésével összhangban
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Végrehajtás időpontja 2007.5.5.

Időtartam 2007.12.31.

Célkitűzés Szakosított képzés

Gazdasági ágazat Képzési támogatásra jogosult valamennyi ágazat

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM)
Paseo de Grácia, 129
E-08008 Barcelona
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